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Perjuangan anarkis insureksioner membawa maju kepastian nilai-nilai positif.
Kebebasan individual dan persamaan kelas tertindas dapat dideskripsikan sebagai
hal paling yang mendasari dari kedua hal tersebut, sejalan dengan solidaritas
dan hubungan yang saling menguntungkan, dengan format yang menghubungkan
jaringan di antara kebebasan individual. Juga nilai swakelola, kreatifitas,
kesenangan dan aksi otonom. Tapi tak ada satu pun dari elemen-elemen positif
tersebut yang secara artifisial terisolasi secara komplit dari orientasi negatif para
anarkis menuju kelas pengeksploitasi dan sistem dominasi mereka. Interrelasi
dari berbagai elemen-elemen seharusnya menjadi jelas, sebagaimana seharusnya
dapat menjadi kontribusi positif bagi perjuangan kita yang menyerang properti
milik para pengeksploitasi dan penjaga-penjaga mereka sebagai syarat untuk
membuka ruang sosial di mana kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih bebas.
Kita bukanlah para ilmuwan revolusi yang tidak mampu melihat nilai subyektif

dari perjuangan-perjuangan yang tidak memerlukan posisi utama menuju
kejayaan bagi keseluruhan kelas kita. Kami tidak setuju bahwa terdapat sebuah
formula yang dapat dijamin, sebuah program politikal yang dapat membawa kita
melalui perjuangan dari awal sampai akhir tanpa kesalahan, tanpa beradaptasi
untuk merubah keadaan.
Para anarkis adalah individu-individu sederhana yang menghasratkan

kebebasan dan persamaan serta secara konsisten mendorong untuk berjuang di
tepi massa yang tereksploitasi, sebagai sebuah komplotan ketimbang menjadi
pemandu.
Kami mendukung langkah yang segera, menyerang secara destruktif struktur-

struktur negara kapitalis, karena kami melihat hal-hal tersebut sebagai elemen
yang tidak boleh tidak ada dari sebuah pergerakan sosial insureksioner. Adalah
hal yang sangat mudah bagi seorang individu atau kelompok untuk memprakarsai
aksi-aksi melawan institusi-institusi yang terlihat dari kelas musuh. Hal yang
paling sederhana mengandung makna gunakan sebanyak mungkin potensi-
potensi yang ada untuk mempraktekkan sabotase untuk menyebarkan perjuangan
melintasi sebuah teritori sosial, sebagaimana setiap aksi kecil menjadi sebuah
poin dari referensi yang dapat diterapkan untuk digunakan oleh siapa pun.
Kedudukan nilai para anarkis ada di dalam kehendak untuk memberontak

melawan penindasan dan inisiatif otonom dari individu-individu yang tidak puas
duduk dan menunggu demi kedatangan revolusi seperti sebuah hadiah dari langit.
Kami tidak sepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa sabotase adalah hal
yang tidak berguna atau mengurangi nilai-nilai perjuangan kita. Kita bukanlah
para pendeta dari etika kerja Protestan yang memelihara segala sesuatu agar
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menjadi “produktif”, bahwa kapitalisme adalah bagian dari kemajuan sejarah
evolusi.
Tidak. Sabotase diperlukan untuk memulai penghancuran segala sesuatu yang

bermakna penindasan, yang dikontrol oleh musuh, dan keputusan untuk bergerak
dalam tujuan ini tidak bisa datang dari siapa pun selain dari diri kita sendiri.
Kita dapat menemukan kamerad-kamerad yang dapat kita jadikan teman berbagi
pengalaman membangun relasi affinitas secara personal untuk aksi revolusi, dan
kita pun dapat berkontribusi bagi organisasi-organisasi informal yang lebih besar
yang, digunakan untuk mengkoordinasikan eksperimentasi-eksperimentasi dari
berbagai kelompok-kelompok otonom, tapi yang terpenting, kehendak untuk
melawan harus datang dari dalam diri setiap orang di antara kita.
Sebagai anarkis insureksioner, kita tidak sepakat dengan mereka yang berpikir

adalah hal yang mungkin untuk menghadapi kapitalisme dengan proyek-proyek
produktif sendirian, maka kita hanya dapat mengganti institusi musuh-musuh kita
dengan apa yang kita punyai, segalanya tanpa mengindahkan perhatian-perhatian
dari pasukan-pasukan polisi mereka, pasukan dari represi politikal.
Ide-ide kita mengenai anarkis-komunis terdiri dari banyak nilai-nilai indah dan

positif, dan kita ingin berjuang demi hal-hal tersebut, serta tidak membatasi diri
kita sendiri untuk mengadvokasikan secara sederhana pandangan-pandangan kita.
Dalam perjuangan otonom menghadapi negara kapitalis kita melihat nilai positif
bukanlah satu-satunya hal, tapi juga kebutuhan-kebutuhan material lainnya.
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